
 «شغل؟ این چرا»: مصاحبه سوال

 

 کنند تعیین و کنند درک بهتر را شما تجربیات و اهداف ها،مهارت تا کندمی کمک کارفرمایان به  شغلی مصاحبه سواالت

 اجازه شما به همچنین "؟شغل این چرا" مانند مصاحبه سواالت از برخی. خیر یا هستید مناسب نقش یک برای شما آیا که

 شما به تواندمی سوال این به پاسخ نحوه یادگیری. کنید بحث موقعیت یک پیگیری برای خود استدالل مورد در تا دهدمی

  مطالب. دهیممی توضیح را "؟شغل این چرا" به پاسخ نحوه مقاله این در. شوید آماده موفق مصاحبه یک برای تا کند کمک

 «؟شغل این چرا» پرسندمی کارفرمایان چرا

 به تواندمی شما پاسخ. بپرسند خود شغلی مسیر به شما تعهد و اشتیاق سنجش برای را سوال این است ممکن کارفرمایان

 این به هستید، خود دانش و هامهارت پیشرفت با زمینه این در فعالیت ادامه به مند عالقه شما که دهد نشان کارفرمایان

 کار با شخصی ارتباط یک از شما که ببینند بخواهند است ممکن آنها. بمانید نقش این در بخواهید است ممکن که معنی

 .ایدکرده فکر زمینه این در خود نقش به و ایدشده برانگیخته

 ببینند بخواهند است ممکن آنها. بشناسند شخص یک عنوان به را شما تا بپرسند را سوال این است ممکن نیز کارفرمایان

 ،داشته باشد قرار اولویت در سازمانی فرهنگ ،شرکت یکدر  اگر. هستید قائل ارزش چیزی چه برای و چیست شما عالیق

 .خیر یا است مناسب سازمان برای آن شما شخصیت آیا که ببیند دنبخواه است ممکن

 اسخ دهیدپ «؟شغل این چرا» سوال به چگونه

 خود شغلی مسیر چرا اینکه مورد در سؤالی به آمیز موفقیت پاسخگویی برای توانیدمی که دارد وجود مرحله هفت اینجا در

 :بردارید اید،کرده انتخاب را

 

 کنید شناسایی را ی خودهاانگیزه و عالیق. 1

 انتخاب خود شغل کردن دنبال برای که دالیلی به کنید،می سوال این برای خود پاسخ کردن آماده به شروع که همانطور

 برای خوبی شروع است ممکن کرد، ترغیب شغلی مسیر شروع برای را شما که داشت وجود ایتجربه اگر. کنید فکر ایدکرده



 کردیدمی مراقبت بیمار بستگان از یکی از وقتی که باشید شده متوجه است ممکن مثال، عنوان به. باشد شما پاسخ

 که حالی در. کنید تمرکز نویسینمایشنامه روی اجرا یک دیدن از بعد یا کنید دنبال را بهداشتی هایمراقبت خواستیدمی

 اولویت را خود عالیق و تجربیات تا کند کمک شما به تواندمی اما نکنید، وارد خود پاسخ در را حکایت این لزوماً است ممکن

 .کنید بندی

 مثال، عنوان به. کنید فکر گذشته یا فعلی هاینقش در خود عالقه مورد های قسمت به بخواهید است ممکن همچنین

 تجزیه در نقشی کردن دنبال به را شما که باشید، برده لذت قبلی هایموقعیت هایداده بر مبتنی هایجنبه از است ممکن

 کردن دنبال برای را شما چیزی چه که کنید فکر این به بخواهید است ممکن لزوم، صورت در. برانگیخت آماری تحلیل و

 .کندمی تشویق کار از خارج هایفعالیت سایر یا داوطلبانه کار ،هاسرگرمی

 در نظر بگیرید خود تحصیالت مورد در اطالعاتی. 2

 به. بگیرید نظر در را کنید دنبال را خود رشته تا دهدمی انگیزه شما به چگونه اینکه و خود تحصیالت مورد در اطالعاتی

 کوچک رشته یک کردن اضافه به تشویق را شما که باشید گذرانده را اختیاری درس یک شما است ممکن مثال، عنوان

 این. باشد داده نشان بحث و تحقیق طریق از را شما رشته اهمیت است ممکن نیز شما تحصیالت. است کرده مرتبط

 .دهد نشان کارفرمایان به را شما صالحیت و عالقه تواندمی

 کنید تمرکز اخیر شخصی تجربیات بر. 3

 برای. کنید فکر ایدبرده لذت خود شغلی رشته از که هاییزمان از خاصی هایمثال به سازید، می را خود پاسخ که همانطور

 بخواهید است ممکن امکان، صورت در. باشید برده لذت کار محل در پیچیده فنی مسئله یک حل از اخیراً است ممکن مثال،

 تواندمی موقعبه و مرتبط هایمثال از استفاده. کنید استفاده خود رشته به خود عالقه دادن نشان برای خاصی هایمثال از

 .ایدکرده حفظ خود حرفه طول در را شما اشتیاق و شور که دهد نشان کارفرمایان به

 ارتباط دهید خود هایمهارت به را خود اشتیاق. 4

 برای فرصتی عنوان به آن از توانیدمی همچنین شما سنجد،می را نامزد یک اشتیاق اغلب مصاحبه سوال این که حالی در

 برای را شما انگیزه است ممکن شما خالقانه هایتوانایی مثال، عنوان به. کنید استفاده دستاوردها و هامهارت دادن نشان

 افزایش برای را شما انگیزه است ممکن نیز خود رشته به شما اشتیاق. کند ایجاد زیبا هنرهای در ایحرفه کردن دنبال

 .کند ایجاد آموزش یا تحصیل ادامه طریق از خود های مهارت

 شغلی ایجاد کنید موقعیت و خود پاسخارتباطی بین . 5

 مثال، برای. کنید مرتبط موقعیت به مربوط جزئیات را با سوال این به خود پاسخ بخواهید است ممکن امکان، صورت در

 در. کنید تمرکز زبان دستور به خود عشق بر دارد، گسترده ویرایش و تصحیح به نیاز که نقشی برای بخواهید است ممکن



 در کردن فکر نکنید، اشاره خاصی نقش به خود شغلی رشته مورد در سؤالی به دادن پاسخ هنگام است ممکن که حالی

 .کند کمک شما به هایمهارت و الیقس عالیق، ترین مرتبط انتخاب در تواند می نظرتان مورد موقعیت مورد

 باشید صادق. 6

 برخی. کنند درک رشته این برای را شما واقعی اشتیاق بتوانند کارفرمایان تا باشد مهم تواندمی سوال این به صادقانه پاسخ

 جزئیات گنجاندن و خاص و مرتبط تجربیات از استفاده رسد،می نظر به واقعی شما پاسخ اینکه از اطمینان برای هاراه از

 کاندیدای که دهید نشان کارفرمایان به که بدهد را امکان این شما به است ممکن صداقت. است تانزندگی درباره شخصی

 .هستید اختصاصی و اعتماد قابل

 دهید نشان را خود شخصیت. 7

 دادن نشان برای نیز مصاحبه سوال این از توانیدمی دارید، نگه ای حرفه را خود پاسخ بخواهید است ممکن که حالی در

 با تعامل از که هاییموقعیت توصیف با توانیدمی مثال، برای. کنید استفاده کارفرمایان به خود های ارزش و شخصیت

 شغلی وظایف با شما شخصیت چگونه اینکه دادن نشان. دهید نشان را خود گرایانهبرون طبیعت بردید،می لذت مشتریان

 باشید شرکت برای دارایی یک شما است ممکن چگونه ببیند که بدهد را امکان این کارفرما به است ممکن دارد، مطابقت

 .باشید موفق نقش این در و

 را به صورت آنالین انجام دهید.ت نئو شناخت شخصیت خود همین االن تسبرای 


